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direitos para todos 
os frutos da Campanha Nacional dos Bancários 2011 já fazem parte do dia-a-dia dos 

bancários. As conquistas firmadas após 21 dias de greve  garantiram aumento real 
pelo oitavo ano consecutivo, valorização do piso, Participação nos Lucros e Resultados 
maior, além de conquistas em saúde, segurança e mais contratações. 

O saldo positivo é fruto de um processo fincado em objetivos e estratégias 
construídas em meses de trabalho, que começaram com as consultas à categoria, 
passando pelas prioridades apontadas pelas assembleias, conferências regionais e 
nacional. O processo, por ser tão presente na vida do bancário (sindicalizado ou 
não), serve de exemplo do trabalho do Sindicato e da estrutura necessária, que 
só uma categoria organizada pode discutir e manter. E assim se dá com todas as 
manifestações desenvolvidas pela entidade.

Em 2012 nossa Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) completa 20 anos agregando 
direitos, graças à mobilização da categoria. Todo ano é tempo de conquista. 

A cada período, construímos uma história que nos orgulha, cujo objetivo é tornar a 
vida do bancário - muito além das agências e departamentos – mais digna, com direito 
a salário, saúde, formação e segurança. A história é feita por muitos, para que o futuro 
seja sempre melhor.

Desejo a você, bancário, um Feliz Ano Novo repleto de realizações pessoais 
e conquistas para a nossa categoria e para a socidade.

www.spbancarios.com.br

paulo pepe
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Proposta está em Brasília
Trabalhadores cobram medidas que torne tributação mais justa

Bancários, metalúrgicos, químicos e 
petroleiros levaram a Brasília, em 1º 

de dezembro, abaixo-assinado com cerca 
de 220 mil adesões – das quais 117 mil 
de bancários – pela isenção do imposto 
de renda na Participação nos Lucros e 
Resultados recebida pelos trabalhadores. 

A reunião ocorreu com o presidente 
da Câmara, Marco Maia (PT-RS), que 
na ocasião ocupava interinamente a 
Presidência da República, e com o ministro 
Gilberto Carvalho, da Secretaria Geral da 
Presidência da República.

Na audiência com Carvalho, os dirigentes, 
entre eles a presidenta do Sindicato, 
Juvandia Moreira, entregaram proposta 
para isenção total ou redução maior do 
IR na PLR. O ministro se comprometeu a 
agilizar a avaliação dessa proposta pelo 
governo e a entregar o projeto à presidenta 
da República, Dilma Rousseff, e ao ministro 
da Fazenda, Guido Mantega.

“Essa isenção significará R$ 1,6 bi no 
bolso dos trabalhadores. Uma renda 
líquida que impulsionará o consumo e 
fará a economia girar”, disse Juvandia  
O ministro Gilberto Carvalho afirmou que 
a proposta dos trabalhadores era louvável 
e ia ao encontro das medidas anticrise 

adotadas pelo governo, no sentido 
de incentivar o consumo e aquecer a 
economia.

A proposta – O projeto prevê isenção 
total do imposto para PLR de até R$ 8 mil 
anuais e alíquotas sucessivamente maio-
res para as de maior valor: 7,5% para PLR 
de até R$ 12 mil; de 15% para acima de 
R$ 12 mil até R$ 16,2 mil; 22,5% até R$ 
20.250 e, a partir deste valor, de 27,5%. 
Os dirigentes reivindicam que o governo 
edite uma medida provisória com esse 
conteúdo, o que agilizaria o processo e 
beneficiaria os trabalhadores já em 2012. 

Os trabalhadores também entregaram 
abaixo-assinado ao deputado Marco 
Maia, bem como a proposta de isenção. 
E manifestaram apoio aos projetos de 
lei dos deputados Ricardo Berzoini e 
Vicentinho (ambos PT-SP) sobre o assunto, 
que tramitam na Câmara. Os dirigentes 
ainda reivindicaram a correção da tabela 
do IR e alteração das faixas.

Para Juvandia, o abaixo-assinado, a ida 
a Brasília e a passeata que reuniu 12 mil 
trabalhadores na Via Anchieta, na quarta 
30, foram fundamentais para colocar o 
assunto na pauta do governo. 

Plr SeM ir
fotos de augusto coelho

itaú UNiBaNCo

acima, representantes dos 
trabalhadores entregam 
proposta e abaixo-assinado 
ao deputado Marco Maia. 
Mais tarde, presidenta 
Juvandia apresenta 
proposta também ao 
ministro Gilberto Carvalho

Protesto contra demissões 
Ato do Sindicato, no Ceic, cobra mudança de postura da empresa

Na manhã seguinte à festa 
realizada no luxuoso hotel 

Transamérica – onde o Itaú 
Unibanco homenageou os 
funcionários que conseguiram 
completar três décadas de trabalho 
na empresa – ocorrida em 5 de 
dezembro, o Sindicato realizou 
um ato no Centro Empresarial Itaú 
Conceição (Ceic) para cobrar o fim 
das demissões. Faixas, informativos 
e discursos davam o claro recado: 
“Setúbal e Salles, permitam que 
outros bancários cheguem aos 30 anos de 
casa!”.

O prédio abriga a sala da presidência e 
os principais diretores do Itaú Unibanco. 
“Fomos ao Ceic para dizer ‘basta’ a 
essa política de não valorização dos 
trabalhadores, assédio moral e demissões. 
Muitos são demitidos às vésperas de se 
aposentar”, critica a diretora do Sindicato 
Adriana Magalhães. Segundo ela, a 
homenagem dedicada aos “heróis” e 
“sobreviventes” trabalhadores está na 
contramão das práticas aplicadas pela 
instituição financeira no cotidiano. “É 
preciso criar alternativas eficientes de 
realocação para que todos tenham 

efetivamente chance de completar 
trinta anos de trabalho na instituição 
financeira.”

O banco dirigido pelos banqueiros 
Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles 
demitiu, entre janeiro e novembro 
de 2011, 2.589 trabalhadores. A 
intransigência da instituição levou o 
Sindicato a enviar carta ao Ponto de 
Contato Nacional (PCN) da Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico, denunciando o desrespeito 
do banco às diretrizes da OCDE para 
empresas multinacionais.

Leia mais em www.spbancarios.com.
br/bitau.asp?c=18836

Obras prejudicam bancários 
Sindicato protesta em agências que passam por obras na zona sul

as reformas nas unidades do 
Itaú Unibanco continuam 

sendo motivo de reclamações de 
bancários, vigilantes e clientes. Dessa 
vez, as queixas partem de agências 
localizadas nas Avenidas Adolfo 
Pinheiro e Santo Amaro e que 
motivaram protestos do Sindicato no 
dia 8 de dezembro.

Na Adolfo Pinheiro as atividades 
foram interrompidas pelos 
trabalhadores, com apoio do 
Sindicato, em função de problemas 
no ar condicionado da unidade. Nesse 
caso, o Itaú providenciou o reparo e os 
funcionários suspenderam o protesto. 
No estabelecimento da Avenida Santo 
Amaro a situação estava bem pior, com 
fios elétricos expostos, material de pintura 
no interior da unidade entre outros 
problemas.

Com ambiente totalmente insalubre, a 
unidade da Santo Amaro ficou fechada 
durante todo o dia 8, após intervenção do 
Sindicato.

O banco ficou de apresentar uma solução 
para os problemas. “Caso a situação não 
se revolva voltaremos a protestar”, avisa o 
dirigente sindical Paulo Antonio da Silva.
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Material de construção 
armazenado no interior 

da agência Santo amaro 

dirigente sindicais entregam 
FB durante protesto no Ceic
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Cobrança trouxe resultado
Depois de protesto, banco concluiu obras na agência Ibirapuera

depois de sucessivas manifestações e 
cobranças do Sindicato, a direção do 

Bradesco finalmente concluiu as obras na 
agência Ibirapuera, localizada na zona sul.

A unidade passou por obras durante 
quatro meses, causando transtornos aos 
bancários, vigilantes e clientes. 

De acordo com a dirigente sindical 
Maria de Lourdes, a Malú, foi preciso 
o Sindicato realizar manifestações e 
entrar com pedido de fiscalização na 
Subdelegacia do Trabalho e Emprego 
para que o banco estipulasse data de 
conclusão em 12 de dezembro.

“Os bancários ficavam expostos ao pó 
que se espalhava por todo o ambiente, 
fios passando por baixo das mesas, teto 
sem forro. Situação que propiciava o 
surgimento de problemas respiratórios 
como ocorreu com dois funcionários”, 
conta Malú que ainda constatou que o 
local estava com entulho espalhado pelos 
cantos, piso sem carpete e um forte cheiro.

Ela informa que o Sindicato também 
conseguiu que o Bradesco assumisse o 
compromisso de instalar mais câmeras e 
alarmes, para melhorar a segurança dos 
trabalhadores e clientes.

caetano ribas

Banco tenta esconder assalto 
Funcionários têm de reagir e informar ocorrências ao Sindicato

em vez de se preocupar em colocar 
mais segurança nas agências, o 

Bradesco preferiu impedir que os 
funcionários passassem informações de 
um assalto ao Sindicato. 
Segundo o dirigente sindical Haroldo 
Rocha, houve no dia 2 de dezembro um 
assalto a uma agência no Mandaqui, na 
zona norte. Mas ele só veio à tona devido 
à informação passada por um empregado 
da Caixa Federal, que trabalha ao lado do 
estabelecimento do Bradesco.

O dirigente lembra que a agência já 
foi alvo de bandidos neste ano e o novo 
ataque só reforça a tese do Sindicato de 
que é preciso oferecer mais segurança 

e tranquilidade aos trabalhadores. 
“Uma das formas de cobrarmos 
a responsabilidade do Bradesco 
para assegurar que os funcionários 
tenham direitos respeitados é a emissão 
da Comunicação de Acidente de 
Trabalho (CAT)”, destaca Rocha.

Alvo dos bandidos – Essa mesma agên-
cia foi alvo de criminosos em março deste 
ano, quando marginais mantiveram sete 
funcionários reféns. Na ocasião, o Sindica-
to protestou na agência, que foi fechada 
e as vítimas, dispensadas e atendidas por 
psicólogo, sendo reaberta apenas no perí-
odo da tarde, com outros bancários.

Manifestações do Sindicato 
surtiram efeito

aditivo renovado por um ano
Avanços foram assegurados com mobilização e intensa negociação

os funcionários do Santander 
aprovaram em assembleia realizada 

no dia 12 de dezembro, a renovação do 
acordo aditivo à Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), assegurando avanços 
sociais e econômicos aos trabalhadores de 
agências e concentrações.

“O acordo aditivo dos trabalhadores 
do Santander, o único entre os bancos 
privados, mostra que a mobilização 
constante e a seriedade na mesa de 
negociação são essenciais para garantir 
avanços”, destaca a secretária de Finanças 
do Sindicato, Rita Berlofa.

Entre as conquistas estão a manutenção 
do salário quando o trabalhador afastado 
recebe alta do INSS, mas tem o inapto para 
o retorno dado pelo médico da empresa. 

Outros importantes avanços sociais são: 
ausência abonada para exames pré-natal; 
participação de um cipeiro eleito por Cipa 
no fórum de saúde; aumento de 2.000 
para 2.300 bolsas de estudo de primeira 
graduação; acesso dos dirigentes sindicais 
a todas as unidades do banco, aí incluídas 
as concentrações; grupos de trabalho para 
discutir problemas do call center e aplicação 
da NR17 e para discutir o processo eleitoral 
democrático no Santander Previ.

PPRS – Fica mantido o não desconto do 
Programa de Participação nos Resultados 
do Santander (PPRS) na PLR da categoria: 
nenhum funcionário poderá receber menos 
que R$ 1.500 a título de programa próprio. 
Os créditos ocorrerão até março de 2012.

SardiNHada deNUNCia aSSédio 
As práticas antissindicais e os 

casos de assédio moral levaram o 
Sindicato a realizar uma sardinhada 
em frente à agência Voluntários 
da Pátria do Santander, na zona 
norte. A manifestação, para 
denunciar as condutas abusivas 
do superintendente e do gerente 
regional, aconteceu no dia 7 de 
dezembro.

Segundo o diretor do Sindicato 
Marcelo Sá, os trabalhadores 
denunciaram que tanto o 
superintendente quanto o gerente regional 
utilizaram de práticas antissindicais, 
durante os 21 dias da greve da categoria 
deste ano, tentando forçar os funcionários 
a esvaziarem o movimento. Além disso, 
são diversas as queixas de assédio moral 
na instituição. “Estamos de olho na 
conduta do banco e não aceitamos a forma 

como alguns gerentes têm agido com os 
empregados.”

A denúncia de assédio moral – onde é 
garantido o sigilo do bancário – deve ser 
feita pelo www.spbancarios.com.br. 
Além da sardinhada, o Sindicato colocou 
um boneco caracterizado de gerente e 
faixas contra o assédio moral.

caetano ribas

aprovada a renovação 
do acordo aditivo

jailton garcia
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Bancários ampliam protestos
Trabalhadores cobram que banco respeite acordo de não demitir

o desrespeito ao 
acordo com o 

Sindicato de que 
o HSBC manteria 
os empregos dos 
trabalhadores do 
Auto Finance, cuja 
carteira foi vendida ao 
Banco Panamericano, 
motivou ato no dia 
1º de dezembro no 
Centro Administrativo 
Morumbi (CAM).

Em negociação 
com o Sindicato, o 
banco inglês havia 
se comprometido a 
manter os empregos 
dos que quisessem permanecer no banco. 
“Esse compromisso foi quebrado pela 
empresa que afirmou ao Sindicato que iria 
dispensar os bancários. Isso é um absurdo, 
pois temos informação de que no próprio 
CAM, onde funcionava o Auto Finance, 
há setores com falta de pessoal”, destaca 
a diretora do Sindicato Liliane Fiúza.

Para denunciar à população a postura 
da empresa, o Sindicato estendeu 
faixas em frente à entrada principal do 
complexo administrativo, com os dizeres 
“O presente do HSBC aos funcionários é 
demissão”, “Não existe Natal no HSBC” e 
“Valorização e fim das demissões”.

“Os bancários estão revoltados com 
o descaso do banco e se mostraram 
dispostos a ampliar a mobilização”, afirma 
a dirigente sindical.

Desrespeito – Outra reclamação dos 
bancários é a forma desigual como são 
tratados os trabalhadores. “Recentemente 
a empresa impediu que os funcionários co-
locassem motivos natalinos nas agências, 
dizendo que a empresa respeita todas as 
crenças e que havia clientes reclamando. 
No entanto, se você entra no site oficial do 
banco tem até uma página especial sobre 
o Natal”, destaca.

paulo pepe

Sequestros atingem o Casp
Funcionários relatam abordagens de marginais nas imediações 

representantes dos bancários receberam 
denúncias de que estão ocorrendo 

sequestros relâmpagos nas imediações do 
Centro Administrativo São Paulo (Casp) do 
HSBC, na zona oeste.

De acordo com o dirigente sindical 
Paulo Sobrinho, no dia 22 de novembro, 
por volta  das 7h30, uma funcionária da 
lanchonete na empresa terceira GRSA, 
localizada no subsolo do prédio onde está 
o Casp, foi abordada por dois marginais 
enquanto estacionava o carro em uma 
rua próxima à concentração. Os bandidos 
levaram a trabalhadora e a obrigaram 
a fazer sucessivos saques em caixas 
eletrônicos. Ela foi deixada duas horas 
depois no bairro de Presidente Altino.

Ao abrir boletim de ocorrência, soube 
na delegacia que no dia anterior um 
funcionário do HSBC, que trabalha 
no terceiro andar do complexo 
administrativo, passou pela mesma 
situação.

“Estamos orientando os bancários 
a tomar cuidado ao chegar e ao sair 
do Casp e, ao mesmo tempo, estamos 
cobrando do banco alternativas aos 
trabalhadores, como o convênio com 
estacionamentos, para evitar que tenham 
de deixar seus carros nas ruas”, afirma 
o dirigente, orientando os trabalhadores 
a entrarem em contato com o Sindicato 
caso tenham conhecimento de outras 
situações semelhantes.

Sindicato denuncia 
dispensas ato contra o assédio moral

Manifestação cobrou mudança de postura de gestora da agência USP

o Sindicato continua firme na luta 
contra o assédio moral. Em 6 de 

dezembro, dirigentes realizaram ato 
contra a gerente-geral da agência 
USP do Banco do Brasil, que assedia 
constantemente os funcionários.

Entre os abusos estão a cobrança 
de metas inalcançáveis e a coação dos 
bancários para que forcem a venda de 
produtos à revelia dos correntistas. Sob 
o argumento de que segue ordens do 
superintendente do BB em São Paulo, a 
gestora obriga os funcionários a realizarem 
procedimentos fora das normas do banco.

Os clientes também denunciaram à 
Ouvidoria do BB que têm sido impedidos 

de quitar antecipadamente seus 
empréstimos.

Durante o ato, os dirigentes fizeram 
uma reunião com os funcionários, com 
a presença da gerente assediadora, 
que foi esclarecida dos motivos da 
manifestação.

“Já tivemos problemas com o gerente 
anterior dessa agência. Denunciamos 
à direção do banco, mas eles o 
substituíram por outro igual ou pior. Não 
podemos admitir que esse clima de terror 
persista”, afirma o diretor do Sindicato 
Paulo Rangel.

Leia mais em www.spbancarios.com.
br/fbmateria.asp?c=9604

Verba do PAF é conquista
R$ 215 puderam ser usados em curso, livro e material didático

escriturários, caixas, assistentes e 
auxiliares do Banco do Brasil tiveram 

até  16 de dezembro para utilizar os 
recursos do Programa de Aprimoramento 
dos Funcionários (PAF). São R$ 215 que o 
banco disponibiliza para cada empregado 
e que pode ser utilizada em cursos, livros, 
material didático, assinatura de jornais 
de grande circulação, de provedor de 
internet banda larga, entre outros.

“A verba é uma conquista dos 
funcionários do BB nas negociações 
específicas da Campanha 2011. Os 

bancários não podem deixar de usar 
um direito assegurado na mesa de 
negociação”, afirma o dirigente sindical 
William Mendes.

Os recursos são distribuídos aos 
trabalhadores por meio de reembolso. 
“Infelizmente os bancários, muitas 
vezes têm deixado de utilizar essa verba. 
É preciso que eles fiquem atentos”, 
destaca William.  

Os procedimentos para a utilização dos 
recursos estão explicados na Instrução 
Normativa (IN) 390-1.

Protesto denunciou 
problemas aos clientes
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delegação visita Sindicato
Representantes de entidades internacionais debatem crise financeira

a crise financeira 
na Europa e o 

comportamento dos 
bancos em relação 
aos empregos 
foram discutidos em 
encontro que reuniu 
a direção do Sindicato 
e representantes 
de entidades 
internacionais de 
trabalhadores, em 9 
de dezembro.

Os dirigentes 
sindicais discutiram 
a necessidade de 
a sociedade participar dos debates 
para a reformulação do sistema 
financeiro internacional, além de cobrar 
posicionamento dos líderes do G-20 
– grupo que reúne os 20 países mais ricos.

“Os bancos argumentam que a 
regulamentação gera demissão. A 
gente ouve líderes do G-20 falando 
sobre geração de emprego, mas nunca 
falam do sistema financeiro”, disse 
Marcio Monzane, chefe mundial da UNI, 
sindicato global. 

A presidenta do Sindicato, Juvandia 
Moreira, lembrou que os bancos 

brasileiros seguem divulgando lucros 
recordes e que não têm justificativa para 
que haja demissões no país.

Além de Monzane, o Sindicato 
recebeu Francisco José Garcia 
Utrilla e Manuel Rodrigues Aporta, 
respectivamente secretário de 
Relações Internacionais e secretário de 
Cooperação Internacional da Comfia-
CCOO - Espanha Comfia (Servicios 
Financieros y Administrativos). Também 
participou do encontro o brasileiro 
André Luis Rodrigues, diretor regional 
da UNI Finanças Américas.

Banco nega demissões no Brasil
Diretor do grupo anunciou que haverá 4,5 mil dispensas no mundo

o grupo Citibank anunciou o 
fechamento de cerca de 4,5 

mil postos de trabalho em 2012. A 
informação, do principal executivo do 
Citigroup, Vikram Pandit, foi veiculada 
pelo jornal Valor Econômico em 8 de 
dezembro.

No mesmo dia, a presidenta do 
Sindicato, Juvandia Moreira, entrou em 
contato com a direção do banco no 
Brasil e foi informada de que, no país, 
a instituição financeira teria gerado 
empregos em 2011.

Segundo o Citi eram 6.701 funcionários 
em 31 de dezembro de 2010 e, até 30 
de novembro de 2011, passou para 
7.776, o que daria um saldo positivo de 

1.075 empregos. No entanto, o banco 
admitiu que, ao longo de 2011, saíram 
1.226 funcionários. “Vamos cobrar do 
Citibank que informe quantos desse total 
de desligados foram demitidos e quantos 
pediram demissão”, afirma Juvandia.

Denúncia – Pouco depois de falar 
com a direção da empresa, no entanto, 
a dirigente recebeu denúncia anônima 
de que o banco já teria planejado 3 mil 
desligamentos no país. “Voltaremos a 
contatar o Citibank para checar se a 
denúncia procede. Não vamos aceitar o 
corte de custos no Brasil com o objetivo 
de mandar dinheiro para o exterior”, 
avisa Juvandia.

MUNdo do traBalHo

CitiBaNk

JAILTON GARCIA

agências estão um caos 
Empregados realizam atos por melhores condições de trabalho

entre os dias 12 e 15 de dezembro, 
os empregados da Caixa Federal de 

agências e concentrações realizaram 
manifestações cobrando melhores 
condições de trabalho.

As manifestações, que contaram 
também com o Dia do Preto em 14 
de dezembro, foram motivadas pela 
situação precária de trabalho dos 
empregados do setor de retaguarda 
das agências (Retpv). Entre as queixas 
desses bancários estão a extrapolação da 
jornada sem a marcação do ponto e o 
funcionamento de unidades com apenas 
dois tesoureiros e um técnico bancário.

Também o absurdo de locais com 
apenas um tesoureiro para dar conta 

do trabalho sem direito a repouso ou 
almoço, por não ter quem o substitua.

Os tesoureiros denunciam ainda 
que as férias estão sendo canceladas, 
ocorrem descontos de valores por falhas 
do sistema, além de estarem expostos a 
sequestros por serem os últimos a deixar 
as agências.

Para pressionar os trabalhadores foram 
enviadas mensagens à Ouvidoria da Caixa. 

O tema foi agendado para ser 
discutido na negociação entre a 
Comissão Executiva dos Empregados 
(CEE) e a direção da Caixa no dia 16 de 
dezembro.

Leia mais sobre o assunto no www.
spbancarios.com.br.

tesoureiros se 
reuniram no Sindicato

Greve terminou após �� dias
Tribunal determinou compensação dos dias parados até 30 de abril

o Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
julgou no dia 12 de dezembro o 

dissídio coletivo ajuizado unilateralmente 
pelo Banco da Amazônia, em Brasília. A 
decisão ocorreu no 77º dia de greve dos 
empregados.

Os ministros do TST definiram que não 
haverá desconto dos dias parados. A 
compensação dos dias de greve começou 
em 13 de dezembro e irá até 30 de abril 
de 2012, diferente da proposta anterior 
do banco cujo prazo terminaria no dia 
17 de janeiro. A compensação é feita na 
mesma forma proposta anteriormente 
pelo banco, ou seja, a cada duas horas de 

greve haverá compensação de uma hora.
O TST determinou reajuste salarial de 

9%, conforme a proposta da Fenaban; 
elevação do piso do 1º nível de técnico 
bancário para R$ 1.520 (acréscimo de 
21,32%); abono indenizatório de R$ 
330 definido por conta da discussão em 
torno do reembolso do plano de saúde; 
além da garantia das demais cláusulas 
anteriormente negociadas com o banco. 

A decisão do TST é análoga à 
proposta rejeitada nas assembleias 
dos trabalhadores e ainda os obriga 
a trabalhar quase cinco meses para 
compensar a intransigência do banco. 

BaSa

Caixa Federal

MAURICIO MORAIS

Crise europeia 
foi debatida
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em agências está proibido
Sindicato considera ainda insuficiente medida adotada pelo BC

Compensação terminou dia 15
Encerrado prazo para compensar horas da greve nacional de 21 dias

Quem lutou sabe a importância e a 
força da greve. Último recurso dos 

bancários diante da falta de proposta da 
federação dos bancos (Fenaban) na mesa 
de negociação, a greve teve início no dia 
27 de setembro e durou 21 dias. 

Reunidos em assembleias realizadas em 
17 de outubro, os bancários decidiram 
encerrar a paralisação e aceitar a proposta 
que garantiu, pelo oitavo ano consecutivo, 
aumento real com reajuste salarial que este 
ano foi de 9% (1,5% acima da inflação 
para todos), PLR maior (a parte fixa da regra 
básica da PLR cresceu 27,18% e o teto do 
adicional cresceu 16,66% em relação a 
2010), valorização do piso em até 12%.

Dias parados – Dentre outras 
conquistas, os bancários garantiram o 
não desconto dos dias parados. Ficou 
acordado que a compensação seria feita 
até no máximo 15 de dezembro. Qualquer 
saldo de horas após esse período, teria de 
ser anistiado.

“Os bancários mantiveram-se 
mobilizados e mostraram aos bancos 
que tinham razão. Está sempre nas mãos 
dos bancos evitar que a campanha seja 
resolvida com greve. Se quiserem que 
seja diferente no ano que vem, já sabem 
a receita: reconhecer e valorizar os 
trabalhadores”, afirma a presidenta do 
Sindicato, Juvandia Moreira.

diaS ParadoS

tão absurda, que os correspondentes 
atuam até mesmo dentro das agências. 
Sabemos que isso acontece em vários 
bancos. Com essa medida, o BC admite 
que o que denunciamos na audiência 
pública da Câmara, em agosto passado, 
ocorre de fato”, afirma a dirigente.

“Queremos que o BC também 
proíba os correspondentes ao lado 
das agências.” Leia mais em www.
spbancarios.com.br/fbmateria.
asp?c=9602

o Banco Central proibiu o 
funcionamento de correspondentes 

bancários dentro de agências e postos 
de atendimento. A medida faz parte 
da Resolução 4.035, anunciada em 30 
de novembro, e que altera a Resolução 
3.954, de fevereiro de 2011.

A nova regra começou a vigorar 
a partir da sexta, 2 de dezembro. O 
artigo 17-A da Resolução 4.035 é claro: 
“É vedada a prestação de serviços 
por correspondente no recinto de 
dependências da instituição financeira 
contratante”.

Para a presidenta do Sindicato, 
Juvandia Moreira, a medida é 
insuficiente. “A situação é tão precária, 

Privatizações: a casa caiu 
Livro comprova o que o Brasil perdeu nos governos de FHC

Para quem ainda acredita que as 
privatizações trouxeram algum 

ganho para o Brasil, aí vai uma conta 
bem simples. O governo FHC afirma ter 
arrecadado R$ 85,2 bi com a venda das 
empresas públicas. O país, no entanto, 
pagou R$ 87,6 bi para as empresas que 
assumiram esse patrimônio público. Isso 
mesmo: gastou R$ 2,4 bi a 
mais do que alegou receber.

A conta, feita à época das 
privatizações pelo jornalista 
Aloysio Biondi, está no livro 
A Privataria Tucana, lançado 
no dia 9 de dezembro, pelo 
jornalista Amaury Ribeiro, e 
com a primeira edição de 15 
mil exemplares já esgotada 
no dia 10.

O prejuízo, que Biondi 
anunciava de forma corajosa, 
muitas vezes por intermédio 
da Folha Bancária e da 
Revista dos Bancários (hoje 
Revista do Brasil), veio do 
fato de que para vender as 
estatais, o governo absorveu 
as dívidas dessas empresas, 
promoveu milhares de 
demissões, emprestou 
dinheiro público via BNDES 
aos compradores e ainda 
aceitou a utilização de 
“moedas podres”, ou seja, 
títulos do próprio governo 
que valiam metade de seu 
valor de face, como parte do 
pagamento.

O resultado é essa conta 
que dilapidou o patrimônio do país. Mas, 
se o Brasil não ganhou, então por que as 
privatizações foram feitas? Porque muita 
gente ganhou.

Quem ganhou? – Aí é que residem 
as grandes revelações do livro-denúncia 
de Amaury Ribeiro, um premiado 
jornalista investigativo, que trouxe 
histórias, factuais e documentadas, dos 
crimes obscurecidos pelo processo de 
privatização.

Alguns personagens são bem 
conhecidos. Além do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso e do seu 
ministro do Planejamento, José Serra, há 
o “chefe da lavanderia do tucanato”, 

conforme define o autor, o ex-diretor 
do Banco do Brasil Ricardo Sérgio de 
Oliveira, apontado como “artesão” 
dos consórcios da privatização das 
telecomunicações no país.

A ordem de FHC era: “vender tudo o 
que der para vender”. Para privatizar as 
estatais, o governo federal promoveu 

um verdadeiro desmonte das empresas 
Banco do Brasil Ricardo Sérgio de 
Oliveira. E assim quase foram pelo ralo 
da privatização e da corrupção tucana, o 
Banco do Brasil e a Caixa Federal.

Para a presidenta do Sindicato, 
Juvandia Moreira, o livro de Amaury 
Ribeiro prova a importância do combate 
do movimento sindical ao processo 
de privatização. “Esperamos que o 
Ministério Público e a Polícia Federal 
tomem providências para investigar todas 
as denúncias feitas nesse livro e retomar 
para os cofres públicos qualquer dinheiro 
desviado”, completa a dirigente.

Leia matéria no www.spbancarios.com.
br/noticia.asp?c=18869
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a 14ª São Pilantra, uma paródia 
da corrida de São Silvestre, para 

“homenagear” os personagens que 
mais prejudicaram os trabalhadores e a 
sociedade durante o ano foi marcada para 
ocorrer no dia 28 de dezembro – quando 
está edição já estava fechada.

Entre os indicados pela categoria para 
erguer o “troféu” estavam Itaú Unibanco, 
por promover milhares de demissões; José 
Serra; o governador Geraldo Alckmin, o 
prefeito Gilberto Kassab e o deputado 
Sandro Mabel, autor do projeto que 
amplia a terceirização. Boas cotações 
tiveram o cartola Ricardo Teixeira, o 
PIG – Partido da Imprensa Golpista, os 
lotados metrôs e ônibus urbanos. E ainda 
o leão do imposto de renda, o interdito 
proibitório, a insegurança pública, a 
Contax (empresa de terceirização) e 
a Zara, por conta do trabalho escravo 
flagrado em sua rede de produção.  
Para saber quem foi o vencedor basta 
acessar o www.spbancarios.com.br. 

PreMiação SiNdiCato Cidadão  

orçamento 2012 é aprovado
Será mantida prioridade de ampliar luta da categoria por novos avanços

os bancários sindicalizados 
aprovaram por unanimidade a 

proposta orçamentária do Sindicato 
para 2012, apresentada pela 
diretoria da entidade em assembleia 
na segunda 20, no Martinelli.

“Tudo o que é arrecadado 
pela entidade é direcionado 
integralmente à organização e 
ao fortalecimento da categoria 
bancária e para a construção de 
uma sociedade cada vez mais justa 
e igualitária”, afirma a secretária de 
Finanças do Sindicato, Rita Berlofa. “Todas 
as conquistas que tivemos ao longo dos 
anos como a Convenção Coletiva de 
Trabalho, o aumento real nos salários, a 
PLR, além de significativos avanços nas 
cláusulas de saúde e segurança são fruto 

da organização dos trabalhadores ao lado 
do Sindicato”

A íntegra da proposta foi publicada na 
Folha Bancária nº 5.501 dos dias 15, 16 
e 19 de dezembro e no site do Sindicato 
www.spbancarios.com.br/fbmateria.
asp?c=9634. 

PAULO PEPE

indicados para o São Pilantra
Itaú, Serra, Alckimin, Sandro Mabel e PIG entre os mais votados

Natal com alimentos e livros
Comitê Betinho repassa donativos a 24 entidades assistenciais

Há 18 anos, os funcionários do 
Santander Banespa realizam 

a campanha Natal Sem Fome que 
arrecada alimentos em prol de 
instituições de caridade da capital 
paulista. Em 2011, mais de 4 
toneladas foram entregues a 24 
Ong’s.

A entrega dos alimentos 
aconteceu em 15 de dezembro 
no Instituto Dom Bosco, no Bom 
Retiro. O presidente do Comitê 
Betinho, José Roberto Barboza 
enfatiza que a campanha de Natal 
só foi possível graças à solidariedade 
e participação de 1.200 bancários 
associados durante todo o ano. “90% do 
que foi arrecadado veio da contribuição 
dos funcionários do antigo Banespa, 
hoje Santander, aposentados, e alguns 
trabalhadores do Banco do Brasil 
que também se solidarizaram com a 
nossa causa, e graças a esses recursos, 
podemos contribuir com as entidades 

que desenvolvem obras assistenciais, e 
a outras iniciativas para a geração de 
emprego e renda e de inclusão social”, diz. 

Cada associação recebeu um kit 
alimentação com cerca de 160 quilos de 
alimentos. Também houve distribuição 
de cerca de 1.500 livros didáticos e 
infantis doados pela Fundação Educar 
Depaschoal. O programa de doação de 
livros faz parte das ações do Comitê 
Betinho há 5 anos.

CidadaNia

distribuição ocorreu no 
instituto dom Bosco

MAURICIO MORAIS

Ministro visita o Sindicato
Visita do ministro da Educação é mais um exemplo da atuação da 
entidade em defesa dos direitos de cidadania dos bancários

o Sindicato mantém-se firme na luta 
por uma sociedade onde todos 

vivam melhor, com mais justiça social, 
bem estar e democracia. Essa atuação, 
que vai além das conquistas do mundo 
do trabalho, tem pautado discussões 
importantes na entidade. 

No dia 19 de dezembro a entidade 
recebeu a visita do ministro da 
Educação, Fernando Haddad, que 
conversou com os dirigentes sindicais 
sobre questões de grande importância à 
realidade aos moradores de São Paulo. 
O deputado estadual e ex-presidente 
do Sindicato, Luiz Cláudio Marcolino, 
também participou do encontro.

O ministro ressaltou que os moradores 
da cidade são prejudicados pela posição 
dos governos municipal e estadual. Ele 
citou o Pró-infância, que prevê recursos 
para a construção de creches. O programa 
federal existe desde 2007 e este ano foi 
ampliado e inserido no PAC II. Apesar 
de haver dinheiro disponível para a 
construção de 172 creches na capital 
paulista, a prefeitura nunca firmou 
convênio com o MEC para utilizar a verba 

do programa. Enquanto isso, milhares 
de famílias são prejudicadas. Segundo 
dados do Ministério da Educação (MEC), 
a demanda não atendida é de mais de 
111 mil crianças entre 0 a 3 anos, o que 
corresponde a quase 40% da população 
do município nesta faixa etária.

A vinda de ministros e parlamentares 
ao Sindicato, ressalta a presidenta da 
entidade, Juvandia Moreira, é uma forma 
de pautar o Executivo e o Legislativo com 
temas pertinentes aos trabalhadores e à 
população em geral.

Leia mais no www.spbancarios.com.br. 

SiNdiCato

MAURICIO MORAIS

Ministro Haddad (esq.) reunido com a presidenta 
Juvandia e deputado Marcolino (PT)
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Casal tPM
a rotina do 
casamento e a relação 
entre o hom em e a 
mulher que, apesar 
de terem visões e 
posicionamentos 
diferenciados em 
relação à sociedade, 
não conseguem viver 
isoladamente. Leia 
mais na página 22.
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ParQUeS

Hopi Hari 
Rodovia dos Bandeirantes, 
Km 72,5, Vinhedo, 
☎ 0300-789-5566, 
www.hopiharionline.com.br

o Mundo da xuxa
Shopping SP Market, 
Marginal Pinheiros,  
☎ 5541-2530 
www.omundodaxuxa.com.br

Magic City
Estr. do Pavoeiro, 8.870. 
Acesso Rod. Índio Tibiriçá, 
km 58,5, entre Ribeirão Pires 
e Suzano,
☎ 4746-5800, ☎ 4746-5809 
www.magiccity.com.br

Playcenter
Marginal do Tiête, 
☎ 3350-0199,
www.playcenter.com.br.

MAURICIO MORAIS

Grêmio recreativo Café dos Bancários

 ProGraMação de JaNeiro
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O Grêmio funciona de segunda a sexta, das 17h às 23h, na Rua São Bento, 413.
Os shows são às sextas, às 20h. 

O espaço é exclusivo para bancários sindicalizados e seus convidados

iMPortaNte:

Todos os parques oferecem descontos para bancários 
sindicalizados. A venda dos ingressos é realizada na sede do 
Sindicato (com exceção do Magic City onde podem ser adquiridos 
na bilheteria do parque). Para a compra dos ingressos, os 
associados deverão apresentar carteirinha do Sindicato ou último 
holerite. Pagamento somente com cheque do associado. Não 
trocamos ingressos nem cheques. Todos os pagamentos podem 
ser feitos com cheques pré-datados. Informações sobre preços e 
validade dos ingressos na Central de Atendimento, ☎ 3188-5200.

Wet’n WilD
rodovia dos bandeirantes, 
km 72, itupeva, ☎ ����-�000, 
www.wetnwild.com.br.

CiNeMa MaiS Barato
Associados ao Sindicato pagam o preço único de 
R$ 10 para assistir aos filmes em exibição na rede 
Cinemark. Não há restrições quanto a horário ou a 
dias da semana, mas cada associado pode adquirir 
no máximo seis ingressos por vez. Recomenda-se 
chegar à sessão com antecedência, uma vez que 
os vale-ingressos são trocados na bilheteria. Mas 
atenção: as salas Cinemark Shopping Iguatemi, 
Cinemark Bradesco Prime e as salas 3D e XD não 
estão incluídas no convênio. Os vales-ingresso de-
vem ser adquiridos na Central de Atendimento do 
Sindicato, na R. São Bento, 413. Pagamento so-
mente a vista (em dinheiro ou cheque próprio).

Playcenter
Marginal do Tiête, 
☎ 3350-0199,
www.playcenter.com.br.

ClUBeS

Clube Magic City
Estr. do Pavoeiro, 8.870, 
acesso Rod. Índio Tibiriçá, 
km 58,5, entre Rib. Pires e 
Suzano, ☎ 4746-5800, 
www.magiccity.com.br. 
20% desc. na adesão ao 
contrato.

Neo Geo World
Shopping Internacional de 
Guarulhos,
☎ 2086-9999, 
www.neogeoworld.com.br

DIVULGAçãO

ClUBe aSSoCiação atlétiCa GUaPira
Rua Dr. José Camargo Aranha, 376, Jardim Guapira, São Paulo,

☎ 2243-8299, www.clubeguapira.com.br, 
25% no acesso ao clube e na associação.

AQuáRio De São PAulo 
rua huet bacelar, 407, ipiranga, ☎ 22��-��00 

www.aquariodesaopaulo.com.br

DIVULGAçãO

Clube dos Bancários
av. rio Xingú, 501, riacho 
Grande, são bernardo do 

campo, ☎ ����-00��/�000, 
www.clubedosbancarios.com.br,
isenção de pagamento do título e 
desc. 10% na taxa de manutenção.

Metalclube
av. luis rink, 501, rochdale, 

osasco, ☎ 3686-7401, 
clube@sindmetal.org.br, 
70% desc. na matrícula.

lazer e diVerSão

Dia 6
ANDERSON 
MOURA E BANDA
Samba Rock

Dia 13
BANDA 
TRIADE
Pop Rock

Dia 20 
CAROL 
OLIVIERI
MPB

 Dia 27
COISA DE 
FAMILIA
Samba
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o centro de Formação Profissional funciona na sobreloja e 1º andar da sede 
do sindicato (rua são bento, 413). o espaço conta com oito salas de moderna 
infraestrutura – data show e laptop para apresentações, ar-condicionado, 
mobiliário adequado para abrigar entre 38 e 60 alunos por turma, além de sala de 
informática com 40 computadores e biblioteca com capacidade para 12 mil livros.

Centro de Formação Profissional

ESPANHOL PARA INICIANTE 9/1 à 28/5 segunda 19h às 21h 720 360 Centro
ESPANHOL INTERMEDIÁRIO 12/1 à 24/5 quinta 19h às 21h 720 360 Centro
CONTABILIDADE 9/1 à 19/1 seg à qui 19h às 22h 440 220 Centro
MATEMÁTICA FINANCEIRA 9/1 à 19/1 seg à qui 19h às 22h 440 220 Centro
LIBRAS II 23/1 à 11/6 segunda 19h30 às 21h30 720 360 Centro
LIBRAS 18/1 à 2/5 quartas 19h30 às 22h 720 360 Centro
ANÁLISE DE CRÉDITO 14/1 à 3/3 sabado 8h às 13h 510 255 Centro
CÂMBIO 14/1 à 25/2 sabado 8h às 13h 510 255 Centro
LEITURA INSTRUMENTAL EM INGLÊS 17/1 à 7/2 terça 18h45 às 21h15 360 180 Centro
GESTÃO DE CRÉDITO PJ 23/1 à 27/1 seg à sex 19h às 22h 370 185 Centro
FOTOGRAFIA 24/1 à 6/3 terça 19h às 22h 720 360 Osasco
FOTOGRAFIA 6/3 à 17/7 terça 18h30 às 20h30 720 360 Centro
PRODUTOS E SERVIÇOS BANCARIOS 14/1 à 11/2 sabado 9h às 13h 440 220
MERCADO FINANCEIRO 30/1 à 10/2 seg a sex 19h às 22h 510 255 Centro
CPA20 9/1 à 20/1 seg a sex 19h às 22h45 1000 480 Centro
CPA10 9/1 à 20/1 seg a sex 7h às 10h30 720 360 Centro
CPA10 23/1 à 3/2 seg a sex 19h às 22h30 720 360 Centro
CPA20 23/1 à 3/2 seg a sex 7h às 10h45 1000 480 Centro
CPA10 6/2 à 17/2 seg a sex 19h às 22h30 720 360 Osasco
CPA20 27/2 à 9/3 seg a sex 19h às 22h45 1000 480 Centro
CPA10 12/3 à 23/3 seg a sex 19h às 22h30 720 360 Centro
INGLÊS PROFISSIONAL BÁSICO
MÓDULO II 

7/2 à 26/6 terça 18h45 às 21h15 720 360 Centro

INGLÊS PROFISSIONAL
INTERMEDIÁRIO MÓDULO II 

6/2 à 25/6 segunda 18h45 às 21h 1010 550 Centro
 

INGLÊS PROFISSIONAL
INICIANTE MÓDULO I 

28/2 à 27/6 ter e qua 7h30 às 8h45 720 360 Centro

curso	 período	 dias	 horário	 valor	 local
publico em 

geral assocido

O MELHOR DE MIM
jorge escreve um livro sobre sua infância relatando o bullying que sofreu na escola, 
junto com o seu melhor amigo, apenas por serem simpáticos e inteligentes. o 
escritor resolve lançar a obra em um encontro dos amigos do colégio e aproveita 
para conversar sobre os fatos do passado. Quanto o bullying é prejudicial à situação 
psicológica na formação de cada indivíduo? isto ajuda a definir o nosso caráter? a 
tragicomédia, para o público adulto, é exibida no amadododito espaço cênico (rua 
aimberé, 236, Pompéia, início da av. sumaré). estreia em 14 de janeiro, sábados. 
21h. ingressos r$ 30 (inteira) e r$ 15 (meia entrada). bancários sindicalizados e 
acompanhantes pagam r$ 12. Para outras informações ligue ☎ 5083-2218.

terapia para mulheres
o espetáculo fala do universo feminino contemporâneo. 
mulheres à beira de um ataque de nervos revelam as 
neuroses, as dúvidas, os hormônios, os relacionamentos. a 
contextualização ocorre nos dias atuais, quando tudo parece 
estar a um passo do próximo colapso. de 7 de janeiro a 25 de 
março. sábados, 18h30. ingresso r$ 40, bancários sindicalizados 
e acompanhantes têm 50% de desconto.  recomendação: 12 
anos. Teatro Santo Agostinho (rua apeninos, 118, ao lado da 
estação Vergueiro do metrô). outras informações pelos ☎ 3369-
2280, ☎ 8249-7839 ou ☎ (41) 9198-8809.
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As empresas listadas a 
seguir representam apenas 
uma pequena parcela dos 
mais de 1.500 convênios 
firmados pelo Sindicato que 
proporcionam descontos 
especiais para os sócios 
da entidade. A lista 
completa está no Manual 
de Convênios, enviado todo 
inÍcio de ano para a casa dos 
sindicalizados, e também 
no site do Sindicato, no 
endereço: www.spbancarios.
com.br/descontos.asp

Mais De 1.500 
convênios

Minha amiga gorda
Uma jovem (Vicky), solteira 
e acima do peso, fica 
perdidamente apaixonada por 
um belo rapaz (Tom). Logo 
após o primeiro encontro, o 
pretendente vai passar uma 
temporada no exterior e, 
incentivada por um amigo 
(Henry), a garota decide 
melhorar sua aparência para 
o reencontro. A comédia, cuja 
recomendação da idade é 14 
anos, está em cartaz de 15 de 
janeiro a 26 de fevereiro, no 
Amadododito Espaço Cênico 
(Rua Aimberé, 236, Pompéia, 
início da Av. Sumaré). 
Domingo, 20h. Ingresso R$ 15, 
bancários sindicalizados e seus 
acompanhantes pagam R$ 12.

Casal tPM
A rotina do casamento e a relação entre o homem e a 
mulher que, apesar de terem visões e posicionamentos 
diferenciados em relação à sociedade, não conseguem 
viver isoladamente. Essa é a história do Casal TPM em 
cartaz no Teatro Santo Agostinho (Rua Apeninos, 118, 
ao lado da estação Vergueiro do metrô). A comédia, de 
7 de janeiro a 27 de março, é exibida aos sábados às 
22h e aos domingos 20h. O valor do ingresso para as 
apresentações aos sábados é R$ 50 e, aos domingos, 
R$ 40. Sindicalizados e acompanhantes têm 50% de 
desconto. Recomendação: 12 anos. 
Para outras informações ligue ☎ 2369-2280 ou ☎ 8249-7839.

torre Branca Pousada
Rua Pau Brasil, 828, 
Vila da Fonte, Monte Verde. 
✆ (35) 3438-1833 e 
✆ 3438-2267. 
www.torrebranca.com.br

ackee Pousada
Vicinal Natal Breda Km 25, 
Bela Vista, Olímpia, 
✆ (17) 3257-8260
✆ 3279-4109. 
www.ackeepousada.com.br
 
amanita estalagem
Rua Safira, 645, Rua Selado, 
Monte Verde. ✆ (11) 2976-
0972 ✆ (35) 3438-2097. 
www.amanitaestalagem.com.br. 

aB. Pousada Vale dos Pássaros

est. do maeda, 1.100,

curral, ibiúna (74 km de sP).

✆ (11) 2717-6098 e ✆ 7895-1641. 

www.valedospassaros.com

atibaia residence Hotel
Al. Lucas Nogueira Garcez, 
4.746, Jd. Itapetinga, Atibaia. 
✆ 4412-9033. 
www.atibaiaresidence.com.br. 

avenida Charme Hotel
Av. Carlos Mauro, 246, 
Centro, Águas de São Pedro. 
✆ (19) 3482-7900.
www.avenidacharmehotel.
com.br. 

Brisamar Praia Hotel
Al. Barão de Mauá, 827, 
Centro, Peruíbe. 
✆ (13) 3455-4392
✆ 3455-7745.
www.hotelbrisamar.com.br. 

Boreas apart Hotel
Av. César Cals, 1.780,
Praia do Futuro, Fortaleza.
✆ (85) 3265-4641.
www.boreasaparthotel.com.br. 

Central Nacional inn Vilage
Lgo. Santa Efigênia,  44, 
Santa Efigênia, São Paulo. 
✆ 3257-1500 e ✆ 3228-6411 
www.nacionalinn.com.br

Chalé Parque aquático
Av. do Lago s/n, Loteamento 
e Chalés, Parque Aquático, 
Lindóia. ✆ (19) 3898-1838. 
www.chaleparqueaquatico.
com. 

canto Da ilha hotel
av. luiz boiteux Piazza, 4.810,
Ponta das canas, Florianópolis. 

✆ (48) 3261-4000 e ✆ 3261-4080. 
www.cantodailha.com.br. 

HoteiS e PoUSadaS
ADeSBAm

av. castelo branco, 1.200, Torres
✆ (51) 3211-4666 e ✆ 3211-4668

www.adesbam.com.br
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Chalés octopus
Av. Maranduba, 136, Praia de 
Maranduba, Ubatuba. 
✆ (12) 3849-8170, 
✆ (11) 4221-4602
www.chalesoctopus.com.br. 

Club Vista Mar Pousada
Av. Gov. Mário Covas Junior, 
2.000, Cibratel II, Itanhaém. 
✆ (13) 3425-5587
✆ 7811-2252 
www.clubvistamar.com. 

Colinas residencia
Rua Saint Roman, 338, 
Ipanema, Rio de Janeiro. 
✆ (21) 3813-7272 e 
✆ (21) 3813-7979
www.riocolinashotel.com. 

dall´onder Grande Hotel
Rua Herny Hugo Dreher, 197, 
Planalto, Bento Gonçalves. 
✆ (54) 3455-3555
✆ 3455-3558. 
www.dallonder.com.br. 

dall´onder Vittória Hotel
Rua 13 de Maio, 800,  
São Bento, Bento Gonçalves. 
✆ (54) 3455-3555 
✆ 3455-3558. 
www.dallonder.com.br. 

dom Gambini Parque Hotel
Est. da Moenda, s/n, Caixa 
Postal 11, Zona Rural, 
Itanhaém. ✆ (13) 3424-3000. 
www.domgambini.com.br

Flats  Campos do Jordão 
Vila Capivari 
Reservas: R. Bom Pastor, 473, 
sala 4, Ipiranga, São Paulo, 
Campos do Jordão.

Chalés Flamboyant
Rua Três, 55, Villaggio 
Verde Mare, Massaguaçu, 
Caraguatatuba. ✆ 3721-2371
www.litoralvirtual.com.
br/flamboyant.

Grande Hotel  
Campos do Jordão
Hotel - Escola Senac, 
Campos do Jordão, 
✆ 0800-7700790, 
www.sp.senac.br/corporativo

Hotel Boutique iracemar
R. Iracema, 96, Praia da 
Enseada, Guarujá. 
✆ (13) 3326-6850
✆ 3351-3944. 
www.iracemar.com.br. 

Hotel Cabreúva resort
Rua São Judas Tadeu, 26, 
Centro, Cabreúva. 
✆ 4528-8500. 
www.hotelcabreuva.com.br. 

Hotel Casa São José
Av. Macedo Soares, 827, 
Capivari, Campos do Jordão. 
✆ (12) 3663-3855
✆ 3663-3353 
www.hotelcasasaojose.com.br

Hotel Chalé dos Coqueiros
R. Almirante Durval de Souza, 
125, Baln. Beira Mar, Peruíbe. 
✆ (13) 3458-2423. www.
hotelchaledoscoqueiros.com.br 

Hotel e Pousada
luar da Praia
Rua Tomás Lopes, 99, Praia de 
Iracema, Fortaleza, Ceará. 
✆ (85) 3063-0232
✆ 3219-0044
www.pousadaluardapraia.com.br

Hotel Fazenda araçoiaba 
Rod. Raposo Tavares, Km 124, 
Sentido Itapetininga, Ipanema 
do Meio, Araçoiaba da Serra. 
✆ (15) 3291-5976
✆ 3291-1017 www.
hotelfazendaaracoiaba.com.br. 

Hotel Fazenda 
estância de Maio
Rod. José de Carvalho km 
116,5, Cavalheiros, Piedade. 
✆ 5513-7709
✆ (15) 3299-1157. 
www.estanciademaio.com.br. 

Hotel Fazenda 
Foz do Marinheiro
Rod. Vicinal José de Abreu, 
km 12,5, Rural Cardoso. 
✆ (17) 3466-6133
✆ 3466-6109
www.fozdomarinheiro.com.br. 

Hotel Fazenda ouro Park
Rod. MG 459 (Est Monte Sião 
à Ouro Fino), Farias, Ouro Fino
✆ (35) 3441-6366. 
www.ouroparkhotelfazenda.
com.br. 

Hotel Fazenda Pé da Serra
Rodovia Dr. Caio Gomes 
de Figueiredo, KM 157 
(conhecida como Estrada 
Pinda), Campos do Jordão, 
Pindamonhangaba. 
✆ (12) 3642-2014
✆ 3645-3277. 
www.hotelfazendapedaserra.
com.br. 

Hotel Fazenda 
Solar das andorinhas
Rod. Campinas Mogi Mirim, 
Km 121, Carlos Gomes, 
Campinas. ✆ 3675-0755. 
www.solardasandorinhas.
com.br. 

Hotel Fazenda três Poderes
R. Encarregador da Enseada, 
979, Enseada, São Sebastião. 
✆ 3010-1234
✆ 3172-5776. www.vtn.
com.br/mailmkt/agencia/
aguasvivas/. 

Hotel 
Gran Corona
Rua Basilio da Gama, 101, 
Centro São Paulo. 
✆ 3214-0043. 
www.grancorona.com.br. 

Capivari plaza Hotel
Rua Senador Gustavo de Godoy, 341, Vl. Capivari, Campos do Jordão

✆ (12) 3669-2266 e 3663-2266
www.capivariplaza.com.br. 

Barretos Country Hotel & acqua Park

Via Pedro Vicentini, 111, jd. aeroporto, barretos.

✆ (1�) ��21-2�2�.

www.barretoscountryhotel.com.br. 

Chalés Flamboyant
Rua Três, 55, Villaggio Verde Mare, Massaguaçu, 

Caraguatatuba. ✆ 3721-2371.
www.litoralvirtual.com.br/flamboyant.

✆ 2914-8083 ✆ 2591-0537
www.flatscamposdojordao.com.br.

GranDe hotel
são PeDro

Hotel - Escola Senac, 
águas de são Pedro. 

✆ 0800-7700790. 

www.sp.senac.br/corporativo.

HoteiS e PoUSadaS
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Hotel Gran roca
Av. Walter Engracia de 
Oliveira, 229, Estância Lynce 
Atibaia. ✆ 4414-7777. 
www.granroca.com.br. 

Hotel Guarumar
Rua Petrópolis, 290, Praia 
Pitangueiras, Guarujá. 
✆ (13) 3382-3600
✆ 3324-1410
www.guarumar.com.br. 

Hotel leão da Montanha
R. Dr. Raul Mesquita, 443, 
Capivari, Campos do Jordão. 
✆ (12) 3669-8811
✆ 3663-1811. 
www.leaodamontanha.com.br. 

Hotel Meissner Hof
Travessa da Pedra, 02, 
Rec. Selado, Monte Verde. 
✆ 2976-0972
✆ (35) 3438-1515
www.meissnerhof.com.br 

Hotel Nobilis express
Rua Santa Efigênia, 72, 
Centro, São Paulo. 
✆ 3311-9855
www.hotelnobilis.com.br. 

Hotel Piccolo Mondo
Rod. Fernão Dias, Km 54, 
Jundiaizinho, Mairiporã. 
✆ 4486-1187 
✆ 4486-1929
www.hotelpiccolomondo.com.br. 

Hotel Pousada arauna
Rua Monte Castelo, 160, 
Vila Jaraguá, Bonito
✆ (67) 3255-2100
www.hotelarauna.com.br. 

Hotel Pousada 
Vivendas do Sol e Mar
Rua Thomaz Totti, 95, 
Massaguaçú, Caraguatatuba. 
✆ (12) 3884-2998
www.vivendadomar.com.br. 

Hotel Saveiros
Rua Lucian Strass, 65, Praia 
do Lázaro, Ubatuba. ✆ (12) 
3842-0172 ✆ 3842-0888. 
www.hotelsaveiros.com.br. 

Hotel Villa rica
Rua Conde de Lages, 2, Lapa, 
Rio de Janeiro. ✆ (21) 2232-
2983 ✆ 2232-5019
www.hotelvillarica.com.br. 

Hotel Vista Bella
Rua Bela Vista, 119, Itaguassú, 
Ilhabela. (12) 3896-1951 
www.ilhabela.com.br. 

ilhasol Hotel Pousada
Rua Dom João V, 87, Feiticeira, 
Ilhabela. ✆ (12) 3894-1116. 
www.ilhasol.com.br.
 
kirmayr Hotel Fazenda
Est. Municipal Basilio Siloto, 
Ramalhada, Serra Negra. 
✆ (19) 3892-2440/3892-5444. 
www.kirmayr.com.br

Normandie design Hotel
Avenida Ipiranga, 1.187, 
Centro, São Paulo.  
✆ 3311-9855.  
www.normandiedesign.com.br. 

Pergamon Hotel
Rua Frei Caneca, 80, 
Consolação, São Paulo.  
✆ 3123-2021. 
www.pergamon.com.br. 

Piemont Hotel & Flat
Av. Leopoldino Gonçalves 
de Souza, 210, Vl das Flores, 
Serra Negra. ✆ (19) 3892-
6150, ✆ (13) 3233-1311.  
www.piemonteflat.com.br. 

Pousada aruanã
Rua dos Bugueiros, s/n, Canoa 
Quebrada, Ceará.  
✆ (88) 3421-7154.  
www.pousadaaruana.com.br 

Pousada atiaia
Rua Laudelino Merchias 
Mazagão, 37, Perequê, 
Ilhabela. ✆ (12) 
3896-2628 ✆ 3896-6881. 
www.pousadaatiaia.com.br;

Pousada Beco da lua
Av. Alberto Oberg, 600, Jd. 
Paulista, Olímpia. ✆ (17) 
3279-8895 ✆ 3279-8904. 
www.pousadabecodalua.com.br

Pousada Bela Floripa
Rua Estrela do Mar, 220, 
Barra da Lagoa, Florianópolis. 
✆ (48) 3232-3546 
✆ 3238-2250. 
www.pousadabelafloripa.com. 

Pousada Caborê
Av. Caborê, 12, Caborê, 
Parati. ✆ (24) 3371-7520 
✆ 3371-4482. 
www.pousadacabore.com.br. 

Pousada Colonial Búzios
Av. José Bento Ribeiro Dantas, 
4.994, Manguinhos, Armação 
de Búzios. ✆ (22), 2623-3052, 
✆ (11) 3323-6206. www.
pousadacolonialbuzios.com.br 

Pousada da Frida
Av. Sol Nascente, 1.905, 
Centro, Monte Verde. 
✆ (11) 3986-0268, 
✆ (35) 3438-2879.  
www.pousadadafrida.com.br.
 
Pousada das Nascentes
Av. Antonio Mariano do 
Prado, 260, Patrimônio, 
Brotas. ✆ (14) 3653-6121 
✆ 3653-6133. www.
pousadadasnascentes.com.br. 

Pousada do Canto
Praia do Canto do Abraão, 
121, Ilha Grande, Angra dos 
Reis. ✆ (24) 3361-5115 
✆ (11) 4193-6725. 
www.ilhazul.com.br. 

CHaléS eStrela do Mar - UBatUBa
Reservas: rua bom Pastor, 473, sala 4, ipiranga, 
são Paulo, ubatuba. ✆ 2914-8083 e ✆ 2591-0537

www.chalesestreladomar.com.br. 

HoteiS e PoUSadaS

av. bernardino Querido, 161, itaguá, ubatuba
(12) ���2-��0�, (11) ����-����
www.pousadamartimpescador.tur.br

PousaDa 

MartiM 

PescaDor

recanto verDe Praia hotel
rua benedito Vitorino dos santos, 197, juquehy, são sebastião

✆  (12) ����-2��1. www.recantoverdepraiahotel.com.br. 
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Pousada do Fort
Al. Santana, 230, Pontal da 
Cruz, São Sebastião. 
✆ (12) 3862-1800 
✆ 3862-0975. 
www.pousadadofort.com.br. 

Pousada do Mineiro
Avenida Constitucionalista de 
32, 205, Jardim São Francisco, 
Olímpia, ✆ (17) 3280-4704
✆ 9723-7663. 
www.pousadadomineiro.com.br 

Pousada do Sossego
Rua Francisco Rodrigues s/n, 
Faz. Sto Antonio, Lindóia. 
✆ (19) 3898-1337
✆ 3898-1251. 
www.pousadadosossego.com.br. 

Pousada do Verde
Estrada da Selinha, 1.400, 
Tronqueiras, Passa Quatro.  
✆ (35) 3371-3000  
✆ 3371-3034. 
www.pousadadoverde.com.br 

Pousada encanto
das Pedras
Av. Francisco Loup, 1180, 
Maresias, São Sebastião. 
✆ (12) 3865-6269
✆ (11)3522-8458. 
www.encantodaspedras.com.br 

Pousada dudu
Rua 15 de Novembro, 101, 
Centro, Aiuruoca. 
✆ (35) 9813-0020. 
www.pousadadudu.com.br. 

Pousada Farol do itaguá 
Av. Castro Alves, 1.141, 
Itaguá, Ubatuba ✆ (12) 3832-
2111 ✆ (12) 3833-7775
www.pousadafaroldoitagua.
com.br

Pousada Gammel dansk
Estrada da Usina Nova, 460 
(Rua 13, lote 06, quadra “F” 
Loteamento Nova Búzios), 
Búzios. ✆ (22) 2623-1274
✆ 2623-5875
www.gammeldansk.com.br. 

Pousada Grayaca
Av. Sol Nascente, 1.120, 
Centro, Monte Verde. 
✆ (35) 3438-1864 
✆ (11) 3717-1846. 
www.pousadagrayaca.com.br. 

Pousada Hi adventure
Rua Sotero José Faria, 610, 
Rio Tavares, Florianópolis. 
✆ (48) 3338-1030. 
www.hiadventure.com.br. 

Pousada kauai
Av. Carlos João Donner, 
157, Jd. Grandesp, Praia de 
Cibratel II, Itanhaém. ✆ (13) 
3425-2969 ✆ 3425-2127. 
www.pousadakauai.com.br. 

Pousada la toscana
Rua Francisco Romeiro, 270, 
Capivari, Campos do Jordão. 
✆ (12) 3663-6650
✆ 3663-6468
www.pousadalatoscana.com.br 

Pousada lirios da Vila
Av. Ipitangas, lote 15, quadra 
F, Vilatur, Saquarema.
✆ (22) 2655-1730 
✆ (11) 3501-5672 
www.pousadaliriosdavila.com.br

Pousada Ma-JUli
Rua Bernardino de Campos, 
1.231, Centro, Olímpia.
✆ (17) 3281-3322
✆ 3279-7859
www.majuli.com.br. 

Pousada Marambaia
Rua Itaberaba, 534, 
Boiçucanga, São Sebastião. 
✆ 3451-6626 
✆ 2901-4765
www.pousadamarambaia.com.br 

Pousada Maresia
Rua Beritiba, 3.703,
Suarão, Itanhaém. 
✆ (13) 3422-6012
www.maresiasuarao.com.br. 

Pousada Maresias 
Beira-Mar
Av. Dr. Francisco Loup, 1.111, 
Maresias, São Sebastião. 
✆ 3865-7327 
www.maresiasbeiramar.com.br

Pousada Maui
Rua Trajano Bueno Veloso, 
187, Praia das Toninhas, 
Ubatuba. ✆ (12) 3842-3880
✆ 3842-3886
www.pousadamaui.com.br.

Pousada oásis
Av. Dom Pedro I, 2.295, 
Agenor Campos, Mongaguá. 
✆ (13) 3446-1035. 
www.paraisooasis.com.br. 

Pousada Pau Brasil 
Rua Sebastiana Felicio de 
Oliveira, 1.020, Massaguaçú, 
Caraguatatuba. ✆ (12) 3884-
3908 ✆ 8157-1613. http://
paubrasilpousada.blogspot.com

Pousada Porto Mare
Rua Sebastião Romão Cesar, 
400, Maresias, São Sebastião. 
✆ (12) 3865-5272 
✆ 3865-6332.
www.pousadaportomare.com.br 

Pousada Villa alferes
Rua Joaquim Eliziário Dias, 
320, Pq. das Abelhas, 
Tiradentes, Minas Gerais. 
✆ (32) 3355-2324
✆ 3355-1752. 
www.villaalferes.com.br

Pousada recanto
águas Vivas
Est. do Rio Bonito, s/n, Rio 
Bonito, Tapiraí.
✆ (11) 3447-1717
✆ (15) 3377-7520. 
www.recantoaguasvivas.com.br. 

Pousada Serra Villena
Rua das Constelações, 217, 
Monte Verde. ✆ (11) 2976-
0972 ✆ (35) 3438-1325
www.villenamonteverde.com.br. 

Pousada Só Natureza
Rua “A”, 79, Abraão, Ilha 
Grande, Angra dos Reis.
✆ (24) 3361-5770
✆ (11) 4193-6725
www.ilhazul.com.br.

HoteiS e PoUSadaS

 Pousada Spazio al Mare
R. Maria Madalena Faustino, 
402, Juquehy, São Sebastião. 
✆ 3461-0973✆ 9217-1296
www.spazioalmare.com.br. 

Pousada Vale dos eucaliptos
Est. Piedade, Vl. Élvio, s/nº Km 
22, Caixa Postal 224, Piedade. 
✆ 3815-4500 ✆ 3813-1155
www.valedoseucaliptos.com.br

Pousada Vento Sul
Av. Riachuelo, 4.011, Portinho, 
Ilhabela. ✆ (12) 3894-1864
✆ (13) 7808-4223
www.pousadaventosulilha.com.br 

Pousada Verdes Vales
Rua Cinco , 54 , Loteamento 
Jd. Do Salto II, Livramento, 
Socorro. ✆ (11) 3088-8815, 
✆ (19) 9725-6873.  
www.verdesvalespousada.com.br 

Pousada Praia do Sol
Rua Potiguaçu, 72, Suarão, 
Itanhaém. ✆ (13) 3422-4215
✆ (11) 3422-1132
www.pousadapraiadosol.tur.br

Pousada Villa Giardini
Rua José Ribeiro da Silva, 811, 
Ipitanga, Bahia, 
✆ (71) 3289-3457
www.pousadagiardini.com.br. 

Pousada Villa Harmonia
Ruaa das Acácias, 7, Caborê, 
Parati. ✆ (24) 3371-2334
✆ 3371-1330
www.pousadavillaharmonia.com.br

recanto Sonho Verde
Rodovia José Simões Louro Jr., 
3.543, Itararé.Embu-Guaçu. 
✆ 4661-5707 ✆ 3326-0644. 
www.recantosonhoverde.com.br

refúgio das toninhas
Rua Santa Mônica, 53, Praia 
das Toninhas, Ubatuba.
✆ (19) 3433-6544, 
✆ (12) 3842-4198. 
www.praiatoninhas.com.br. 

residencial Brown
R. Basalto, 402, Praia 
Mariscal, Bombinhas. 
✆ (47) 3393-4289
✆ 9627-7247
www.residencialbrown.com. 

rio Quente resorts Valetur
Shop ABC, Av. Pereira Barreto, 
42, loja 81, Piso PB, Vila 
Gilda, Santo André. 
✆ 4433-0950. 
www.rioquenteresorts.com.br

Salvetti Praia Hotel
Rua César Landucci, 65, 
Boracéia, São Sebastião. 
✆ (12) 3867-6317
www.salvettipraiahotel.com.br

San Michel Hotel
Largo do Arouche, 200, 
Centro, São Paulo. 
✆ 3223-4433 ✆ 3224-1420
www.sanraphael.com.br. 

San raphael Hotel
Largo do Arouche, 150, Centro, 
São Paulo✆ 3334-6000
www.sanraphael.com.br

sables hotel
av. salgado Filho, 1.176, 

jd. maia, Guarulhos. 

✆ 21�1-��00

www.sableshotel.com.br
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JUQUiá
Mata Virgem, 6 alqueires,  
R$ 18.700, aceito proposta.  
☎ 9557-5807 
com Aquiles.

JUQUitiBa SP 
Com escritura, 32.800  mts, 
com Rio Juquiá nos fundos, 
R$ 50 mil, aceito carro como 
parte do pagamento. ☎ 4666-
8502 ☎ 8586-1254, c/ Lílian.

VeÍCUloS

FoCUS 2001 
Cinza completo, novo, 
R$19.800, não aceita troca.  
☎ 7332-1719.

MeriVa PreMiUM GM
Eaysitronic 2008/2008, cor 
preta, único dono, ótimo 
estado de conservação.  
☎ 9629-1745.

MiNi BUGGY 
Fapinha alongado 2004, cor 
verde grafitado, motor novo, 
R$ 4.500, uma pechincha. 
☎ 7332-1719. 

Palio 1.� elx 0�/0� 
4 portas, Flex, km 52.700, 
vermelho bordô, pneus novos, 
dir. vidro elétrico, trava, R$ 19 
mil, aceito contra oferta.  
☎ 9986-1742, c/ Cida.

PeUGeot 20� Soleil 200�
Vermelho, 1.6 16V, 4 portas, 
dir. hidráulica, ar cond., air 
bag, v. e t.elétricas, comp, de 
bordo, rádio, R$ 15 mil.  
☎ 2941-5937, com Edna.

reNaUlt-MeGaNi  
aNo 2001 
Hatch 1.6 RT completo,  
único dono, R$ 13.500.  
☎ 5621-4016.

Strada  
adVeNtUre 1.� 2002 
Cabine estendida, azul 
marinho, completo, segundo 
dono, R$ 22 mil. ☎ 9133-
8883, c/ Alexandre ou   
☎ 7639-9584, c/ Cleide

diVerSoS

Cadeira C/BraçoS 
Cromado c/braços, assento e 
encosto preto, tipo couro, R$ 
200. ☎ 3978-3844, c/ Danielle.

CarriNHo de BeBÊ 
E Bebê Conforto com base, 
Burigotto, classe A, cinza e 
vermelho com ninho neonato 
cinza, R$ 300, andador 
Burigotto, mod. Girello rosa 
R$ 40. ☎ 7520-5872.

eStaNte 
Sala, tabaco c/preto, 
p/tv até 32 pol., c/4 gavetas 
deslizantes larg. 1,36 alt.1.80, 
R$ 280. ☎ 3966-3523.

FoGao BraSteMP 
De Ville, 4 bocas, branco, 
de embutir, acend. autom., 
pratel. desliz, 7 meses de uso 
+- R$ 500. ☎ 3978-3844, c/ 
Danielle. 

liVro-ii GUerra 
Grande Crônica da II Guerra 
Mundial, 3 volumes, 450 pgs 
cada, editado pela seleções 
Reader’s Digest, R$ 70.  
☎ 4727-5132

ProJetor SUPer � 
Para colecionador, ainda na 
caixa, Sankyo, track sound 
projector. ☎ 2281-9234,  
c/ Ana.

roteador
Roteador TP-Link de 108 
MBPS, super G, sem uso na 
caixa R$ 110. ☎ 8617-8821, 
c/ Carmelo.

VeNdo
Titulo familiar do São Paulo F. 
C. ☎ 3743-8826 ☎ 9901- 
4277, c/ Orlando.

ClaSSiFiCadoS

Somente serão publicados 
os anúncios enviados pelo site,  

no endereço 
www.spbancarios.com.br/descontos.asp 

e não serão mais aceitos anúncios 
enviados por e-mail.

Atenção

Estes classificados dirigem-se exclusivamente 
a bancários sindicalizados. Para assegurar a 
manutenção do serviço gratuito, só serão aceitos 
pedidos de compra, venda, troca e locação 
de interesse direto e exclusivo do associado e 
não destinados a fins comerciais. Prestação de 
serviços, tratamentos, intervenções, produtos 
farmacêuticos, cosméticos, clínicas e assuntos 
religiosos, bem como mais de uma solicitação 
por associado, não serão aceitos. Em função da 
restrição de espaço, os pedidos serão atendidos 
por ordem de chegada. O item anunciado é de 
responsabilidade exclusiva do solicitante.

ClaSSiFiCadoS

PARA AnunCiAR:
www.spbancarios.com.br/descontos.asp,

em “ClASSifiCADoS”

aPtoS alUGaM-Se

aViação
1 dorm, frente ao mar, p/ 
6 a 8 pessoas, sl. móbil, c/ 
ou s/gar., fins de semana 
ou temporada. ☎ 3978-
3844/7102-4106, c/ Neyde.

CaraGUatatUBa 
Para finais de semana em 
frente para o mar, preço a 
combinar. ☎ 3851-6098,  
com Rose.

GUarUJa 
Astúrias, próximo à praia, 
para 5 pessoas. ☎ 5589-7373, 
com Loyda.

GUarUJa 
Pitangueiras, 4 pessoas, 
1dorm., sl, coz., wc, área de 
serviço, mobiliado, serviço de 
praia, ótima localização.  
☎ 2281-9234, com Ana

GUarUJa
Pitangueiras, 4 pessoas, 
1dorm, sl, coz, wc, as, sacada/
área cond, serv. de praia, vaga 
garagem. ☎ 3904-5115, c/ 
Ildefonso.

GUarUJa
Pitangueiras, 1 quadra da 
praia, vista parcial para o mar, 
2 dorms., serviço de praia, 
excelente localização.  
☎ 7312-1872.

GUilHerMiNa
Kitão, 4 pessoas, 1 vaga, 1 
dorm., coz., área de serviço, 
wc, próx. ao mar e da 
feirinha. ☎ 3978-3844, c/ 
Danielle.

Praia GraNde 
Para temporada excelente,  
1 quarteirão da praia.  
☎ 2541-1360.  
com Eliane.

Praia GraNde
Boqueirão/Guilhermina, mob.,  
2 dorms,  sala, cozinha.  
☎ 2947-0961  
☎ 2969-6978. 
com Vera.

Praia GraNde
Cidade Ocean, 2 dorm, 2 wcs, 
demais dependências, 1vg 
no subsolo, temp. e finais de 
semana, 8 pessoas.  
☎ 3743-8826 ☎ 9901-4277, 
com Orlando ou Cleuza.

Praia GraNde 
Forte, 2 dorms, 1 vaga, 
mobiliado, ventilador de teto, 
8 pessoas. ☎ 2082-3945  
☎ 7335-3050.

 

Praia GraNde 
Tupi, p/ 6 pessoas, 1 dorm, 
sala, coz, wc, 1 vaga, próxima 
ao mar, temporada ou final de 
semana. ☎ 3966-3523.

SaNtoS/S. ViCeNte
Kit frente ao mar, 1 vaga, 
elevador, microondas, 4 
pessoas + uma criança de até 
5 anos, temporada e final de 
semana. ☎ 3966-3523,  
com Neyde.

aPtoS. VeNdeM-Se

BarUeri SP
Parque Barueri, 85m², 3 
dorms. 1 suíte, 3 wc, 1 vaga, 
lazer  completo, entrega 
set/2011, entrada R$ 65 mil 
negociável + transf. dívida.  
☎ 9621-0823,  c/ Sônia.

laPa SP 
2 dorms, em local 
privilegiado, entrega 12/2011, 
cond. baixo. R$ 70 mil + 
transfer. de saldo, R$ 132 mil 
para financiar. ☎ 9671-2002, 
com Nei. 

Praia GraNde 
Aviação, 88m², 3dorms, 
1suíte, linda sacada c/vista 
para mar, arms. emb., 1 vaga, 
docs ok, R$ 230  mil.  
☎ 6747-1364, c/ Alves.

CaSaS alUGaM-Se

BertioGa 
Praia, Guaratuba Costa do 
Sol, 2 dorms c/suíte, sl, coz., 
2wc, churrasq., gar. 2 carros, 
muito verde natureza.  
☎ 2958-2422, c/ Antonio.

BoiçUCaNGa  
2 dorms,, sl, coz, wc, gar. 3 
carros, chur, tv, vent. teto e 
muito verde. ☎ 3694 -3025  
☎ 9404 -8878, c/ Waldo 

CaraGUatatUBa 
Temporada, 300 mts da praia, 
p/ 10 pes. c/ tv, churrasq., 3 
vagas.  ☎ 2293-4404 ou ☎ 
(12) 3882-5039, c/ Giuseppe.

itaNHéM 
3 dorms, 2 wc, 3 vagas, próx 
col Itaú, temp, feriado e final 
de sem. ☎ 2641-1447  
☎ 9649-6747, c/ Ademir.

Praia GraNde 
Sobrado, 80 metros do mar, 
com 3 suítes, churrasqueira, 
mobiliado. ☎ 3586-2412  
☎ 8857-3821.

Praia GraNde 
Caiçara, 3 dorms, pisc, s. de 
jogos, churr, 4 vagas.  
☎ 2684-4579 ☎ 9777-3501, 
c/ Sandra.

Praia GraNde 
Solemar, lado praia, 
temporada/fins semana, 2 
dorm., sala, cozinha, 2 wc, 
garagem 2 carros, 8 pessoas. 
☎ 2280-2137, c/ Antonio.

Praia GraNde 
Vila Tupi, 12 pes. R$ 130/dia, 
6 pes. R$ 65/dia, vaga, chur. 
vent teto. ☎ 4703-6492  
☎ 9372-4926,  Tcom Lucia  
ou Aristides.

SaNto aNt. PiNHal
2 dorms, 2 suítes, sl c/ lar, s. 
jogos, pisc, chur, 10 pessoas 
ou +, valor  a combinar.  
☎ 3966-3523, c/ Neyde,  
☎ 3892-5080, c/ Cláudia.

CaSaS VeNdeM-Se

JaraGUá
Condomínio fechado, 
2 suítes, cozinha,  sala, 
lavanderia, 1 vaga e 
estacionamento para visita, 
lazer e seg.  
☎ 3941-5690, com Joana. 

Vila PrUdeNte 
Sobrado, 2 suítes, closet, 
arm., lareira, lavand, edícula, 
dorm. empr., 2 vagas, próx. 
Av. Anhaia Mello, futuro 
metrô, R$ 320 mil.  
☎ 2116-4611.

terreNoS

ilHa CoMPrida SP
Balneário Yamar, 250m², 
1,5km do centro comercial e 
130m da praia, escritura, R$ 9 
mil. ☎ 9557-5807, c/ Aquiles.

GraNJa ViaNa
Parque das Artes, 
Estr. Capuava, cond 
funcionamento, 707 m², peq. 
aclive, R$ 150 mil. 9151-5010 
c/Marco ou ☎ 3783-3651 c/ 
Sandra / Marco à noite.

iBiúNa 
Cond. fechado, 5 km do 
centro, 1.450 m², escritura, 
R$ 40 mil. ☎ 9397-7074  
☎ 3696-2546, c/ Joelma  
após 20h30.



Invista
no que é seu.

Por que pagar de 200% a 300% de juros de
cartão de crédito e no cheque especial?
Saia desta situação, simule nossos empréstimos.

Ao lado dos bancários

Sede: Rua São Bento, 365, 18º andar, (11) 3295-1555
Centro: Rua São Bento, 413, (11) 3188-5314 / (11) 3188-5315

Berrini: Av. Santo Amaro, 5914, (11) 5102-4451
Paulista: Rua Carlos Sampaio, 305, (11) 3541-3287

Osasco: Av. Pres. Castelo Branco, 150, (11) 3681-4267

www.bancredi.com.br

Torne-se cooperado da Bancredi!

• Você pode antecipar as parcelas do 13º salário, 
da PLR e a restituição do imposto de renda. 
Consulte datas no site.

COOPERATIVA FORTE

CONHEÇA TAMBÉM
SINDSHOP: Seu site de compras pela internet

Compre com descontos especias sem precisar sair de casa.
Se já é associado acesse: www.sindshop.com.br


